
Uchwała nr __ 

z dnia 21 maja 2018 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), 

działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____ _____.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uchwała nr __ 

z dnia 21 maja 2018 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach, postanawia 

przyjąć następujący porządek obrad: 

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, 

4/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty 

publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I, dematerializacji oraz ubiegania 

się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek 

NewConnect), 

5/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 

6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Uchwała nr __ 

z dnia 21 maja 2018 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606 

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji 

serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I, dematerializacji oraz ubiegania się o  

wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie  

(rynek NewConnect) 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) 

uchwala, co następuje: 

 

§1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30.000 zł (trzydzieści tysięcy 

złotych), tj. z kwoty 606.000 zł (sześćset sześć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 

636.000 zł (sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 300.000 

(trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

4. Akcje serii I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą 

podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

5. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 

pkt 3) k.s.h. w trybie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:  

a) akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok 

obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w 

którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych; 



b) akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia 

w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 

obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.  

7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do 

wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do: 

a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, 

b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, a także ewentualnej 

zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, 

c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii I, 

d. ustalenia zasad przydziału akcji serii I, 

e. dokonania przydziału akcji serii I, 

f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii I, 

g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. 

8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, 

w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej. 

9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, 

złoży oświadczenie w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 .k.s.h., o wysokości objętego 

kapitału zakładowego Spółki. 

 

§2. 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I, działając w interesie Spółki, 

Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 

akcji serii I w całości. 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 

4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu 

pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę 

emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa 

poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. „Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa 

poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii I i jednocześnie zaoferowanie 

objęcia akcji w ramach subskrypcji otwartej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność 

pozyskania nowych strategicznych inwestorów celem zebrania środków finansowych 

niezbędnych do samodzielnego wydania autorskiego projektu Spółki, tj. gry „World War 3”. 

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii I w oparciu 

o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji 



ekonomicznej Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie 

za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w 

przedmiocie wyłączenia prawa poboru.” 

 

§3. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia 

zmienić treść §3 ust.1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 636.000 zł (sześćset trzydzieści sześć tysięcy 

złotych) i dzieli się na:  

a. 1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 

do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

c. 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 

od 1 do 225.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

d. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 

1 do 450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

e. 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 

numerach od 1 do nie więcej niż 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja, 

f. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

g. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

h. nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

 

§4. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). 

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu 

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

akcji serii I Spółki. 

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

prawnych i faktycznych niezbędnych do: 

a. wprowadzenia akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie (rynek NewConnect), 



b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki. 

c. dokonania dematerializacji akcji serii I Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do 

zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii I Spółki w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

§5. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w 

postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd 

rejestrowy. 

 

  



Uchwała nr __ 

z dnia 21 maja 2018 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606 

 

w sprawie zmian Statutu Spółki  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”),  

działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h.w zw. art. 415 §3 k.s.h. uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe 

następujące brzmienie §19 oraz §20 ust. 1 Statutu: 

 

„§ 19. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji 

trwającej pięć lat. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

3. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce 

członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada 

Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja). 

4. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji 

Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy 

zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w 

czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady 

na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

 

§ 20. 

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego 

składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.” 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. 


